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ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษา 
แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
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บทน า 
 

ศูนยภ์ูมิภาควา่ดว้ยสะเตม็ศึกษาขององคก์ารรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงต่อไปจะเรียกวา่ “ศูนยฯ์” 
ไดจ้ดัท านโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นโครงสร้างการควบคุมดูแล การบริหารจดัการ และ
การรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสมต่อการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ในการครอบครองดูแล
ของศูนยฯ์ อนัเป็นการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า “กฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ศูนยฯ์ จึงประกาศนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัต่อไปน้ี 
 
นโยบายฉบับนีใ้ช้ส าหรับบุคคล ซ่ึงศูนย์ฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี ้

1. ผูส้มคัรงานหรือผูส้มคัรฝึกงาน ซ่ึงหมายความรวมถึง สมาชิกในครอบครัว และ/หรือบุคคลอา้งอิงของผูส้มคัรงาน
และผูส้มคัรฝึกงาน 

2. พนกังาน ซ่ึงหมายความรวมถึง นกัศึกษาฝึกงาน และสมาชิกในครอบครัวของพนกังานและนกัศึกษาฝึกงาน 
3. ผูรั้บประโยชน์ (Beneficiaries) ของศูนยฯ์ ซ่ึงหมายความรวมถึงผูรั้บประโยชน์ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา และหรือ ผูรั้บ

ประโยชน์ซ่ึงเป็นนิติบุคคลโดยมีผูแ้ทนนิติบุคคล กรรมการ หรือตวัแทน (ผูป้ฏิบติังาน) ในนามของผูรั้บประโยชน์ท่ีเป็นนิติ
บุคคลนั้น 

4. ผูร่้วมท างานกับศูนย์ฯ ซ่ึงหมายความรวมถึง resource persons, suppliers, partners, subgrantees, stakeholders, and 
similar parties และ/หรือ ผูท่ี้อาจเป็นผูร่้วมท างานกบัศูนยฯ์ ในอนาคต ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา หรือเป็นนิติบุคคล โดยมีผูแ้ทน
นิติบุคคล กรรมการหรือตวัแทน (ผูป้ฏิบติังาน) ในนามของผูร่้วมท างานกบัศูนยฯ์ ท่ีเป็นนิติบุคคลนั้น 

5. บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่บุคคลตามขอ้ 1. ถึง ขอ้ 4.  
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รายละเอยีดการเกบ็ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ผู้สมัครงานและผู้สมัครฝึกงาน 

 
1.ข้อมูลส่วนบุคคลทีศู่นย์ฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

 
ประเภทข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล 

รายละเอียดส่วนบุคคล  
 

1. ช่ือ ช่ือกลาง นามสกุล นามแฝง (หากมี) 
2. เพศ 
3. วนัเดือนปีเกิด 
4. อาย ุ
5. การศึกษา สถาบนัการศึกษา ผลการศึกษา วนัท่ีส าเร็จการศึกษา 
6. สถานภาพสมรส 
7. สัญชาติ 

รายละเอียดการติดต่อ  
 

1. ท่ีอยูติ่ดต่อทางไปรษณีย ์
2. ท่ีอยูอิ่เลก็ทรอนิกส์ 
3. หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/มือถือ 
4. บญัชีโซเชียลมีเดีย 

รายละเอียดท่ีใช้ในการระบุตวัตนและการยืนยนั
ตวัตน  
 

1. ภาพถ่ายในบตัรประจ าตวัประชาชน 
2. เลขประจ าตวัประชาชน 
3. ขอ้มูลหนงัสือเดินทาง 
4. ขอ้มูลหนงัสือส าคญั บตัรประจ าตวัคนต่างดา้ว 
5. ลายมือช่ือ 

รายละเอียดการท างาน  
 

1. อาชีพ 
2. รายละเอียดเก่ียวกบันายจา้งและสถานท่ีท างาน 
3. ยศ ต าแหน่ง 
4. เงินเดือน 
5. ค่าตอบแทน 
6. ประวติัการท างาน 
7. ขอ้มูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
8. หมายเลขประจ าตวัผูป้ระกนัตน 
9. หมายเลขประกนัสังคม 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยั ภาพถ่ายหรือภาพเคล่ือนไหวผา่นกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 
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ประเภทข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล 

ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว  
 

1. ศาสนา 
2. กรุ๊ปเลือด 
3. ประวติัอาชญากรรม 
4. ขอ้มูลสุขภาพในใบรับรองแพทย ์
5. ขอ้มูลทุพพลภาพ 
6. ส่วนสูง 
7. น ้าหนกั 
8. ผลการตรวจ ATK 

ขอ้มูลอ่ืน ๆ  
 

1. บนัทึกการโตต้อบและการส่ือสารระหว่างท่านกบัศูนยฯ์ ไม่ว่าจะ
ในรูปแบบหรือวิธีใด ๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง โทรศพัท ์อีเมล 
ขอ้ความสนทนา และการส่ือสารทางส่ือสังคมออนไลน์  
2. ขอ้มูลท่ีท่านใหไ้วก้บัศูนยฯ์ ไม่วา่ผา่นช่องทางใด ๆ 

 
2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 

ศูนยฯ์ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่าง ๆ ดงัน้ี  
2.1 ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น 

2.1.1 ขั้นตอนการสมคัรเขา้ท างาน หรือสมคัรฝึกงานกบัศูนยฯ์ กรอกและลงนามในใบสมคัรงาน แนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาและคดัเลือกเขา้ท างานหรือเขา้ฝึกงาน ท าแบบสอบถาม หรือลงทะเบียนต่าง ๆ 

2.1.2 การติดต่อศูนยฯ์ ผา่นทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศพัท ์อีเมล เป็นตน้ 
2.1.3 ศูนยฯ์ อาจมีการจดัเก็บขอ้มูลโดยอตัโนมติั เช่น เม่ือท่านเขา้ใชง้านเวบ็ไซต ์หรือแอปพลิเคชนัของศูนยฯ์ 
เป็นตน้ 

2.2 ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอ่ืน เช่น 
2.2.1 บุคคลอา้งอิงท่ีท่านระบุในแบบฟอร์มสมคัรงานหรือฝึกงานของศูนยฯ์ 
2.2.2 มหาวิทยาลยั หรือบริษทัจดัหางาน 
2.2.3 หน่วยงานราชการ หรือแหล่งขอ้มูลสาธารณะอ่ืน ๆ เช่น เวบ็ไซตข์องศูนยฯ์ เวบ็ไซตส์มคัรงานอ่ืน ขอ้มูล

ท่ีคน้หาไดท้างอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Facebook เป็นตน้ 
 
3. ศูนย์ฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพ่ือวัตถุประสงค์ใดบ้าง 
 

ศูนยฯ์ จะด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อรับเขา้ท างาน/ฝึกงาน เพื่อประโยชน์
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นพนกังานหรือบุคลากรของศูนยฯ์ หรือเพื่อประโยชน์อ่ืนใดตามท่ีระบุในนโยบายฉบบัน้ี 

3.1 การด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเขา้ท าสัญญา  
ศูนยฯ์ จะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัน้ี  
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3.1.1 เพื่อด าเนินการท่ีจ าเป็นในการพิจารณาและคดัเลือกท่านในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมคัรผ่าน
เว็บไซต์ของศูนยฯ์ การสมคัรผ่านเว็บไซต์สมคัรงานอ่ืน หรือสมคัรผ่านศูนยฯ์ โดยตรง การสอบขอ้เขียน ขั้นตอนการ
สัมภาษณ์ ขั้นตอนการประเมินและคดัเลือก และ/หรือ ขั้นตอนการเสนอสัญญาจา้งใหแ้ก่ท่าน 

3.1.2 เพื่อด าเนินการตรวจสอบประวติัและคุณสมบติัของท่านก่อนการจา้งงานภายใตข้อบเขตของกฎหมาย 
รวมถึงการตรวจสอบประวติัอาชญากรรม ประวติัสุขภาพ และตรวจสอบขอ้มูลจากบุคคลอา้งอิงท่ีท่านระบุไว ้

3.1.3 เพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัการภายในองคก์รเก่ียวกับกระบวนการจา้งงาน เช่น การส่งขอ้มูลผูส้มคัร
หรือการรายงานการสัมภาษณ์ให้ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและผูมี้อ านาจตดัสินใจคดัเลือก กระบวนการภายในเพื่อจดัท าสัญญาจา้ง 
รวมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลอ่ืน ๆ 

3.2 ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของศูนยฯ์  
ศูนยฯ์ จะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ดงัน้ี 

3.2.1 เพื่อยนืยนัตวัตนของท่าน 
3.2.2 เพื่อการรักษาความปลอดภยัภายในบริเวณอาคาร สถานท่ีท าการของศูนยฯ์ รวมถึงการแลกบตัรก่อนเขา้

บริเวณพื้นท่ีดงักล่าว และการบนัทึกภาพภายในอาคารสถานท่ีของศูนยฯ์ ดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 
3.2.3 เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตาม หรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการ

ยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
3.3 ความยนิยอม  
ศูนยฯ์ จะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามความจ าเป็น ดงัน้ี 

3.3.1 ขอ้มูลสุขภาพ เพื่อพิจารณารับสมคัรคดัเลือกเขา้ท างาน  
3.3.2 ขอ้มูลประวติัอาชญากรรม/ขอ้มูลประวติัพฤติกรรม เพื่อการพิจารณารับเขา้ท างาน/ตรวจสอบคุณสมบติั

ในงานท่ีท่านรับผิดชอบ  
3.3.3 ขอ้มูลศาสนาเพื่อพิจารณาอนุมติัลาอุปสมบท ลาพิธีฮจัญ ์จดัเตรียมอาหาร ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

กรณีเสียชีวิต เป็นตน้ 
3.3.4 กรณีท่านเป็นผูเ้ยาว ์คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ซ่ึงตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบิดา

มารดา ผูป้กครอง ผูอ้นุบาล หรือผูพ้ิทกัษ ์(แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณารับสมคัรคดัเลือกเขา้ท างาน 
3.4 การปฏิบติัตามกฎหมาย  
ศูนย์ฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานทางกฎหมายอ่ืน  กล่าวคือ                            

เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล  หรือเพื่อปฏิบติัตามข้อผูกพนัทางกฎหมายและ           
ขอ้เรียกร้องการบงัคบัใชก้ฎหมาย รวมถึงรายงานหรือเปิดเผยขอ้มูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย 
 
4. ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  
 

ศูนยฯ์ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงคแ์ละความจ าเป็น และเม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไม่ตอ้งเก็บ
ตามวตัถุประสงค์หรือหมดความจ าเป็นแล้ว ศูนยฯ์ จะจัดการลบ ท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นเป็นขอ้มูลท่ีไม่
สามารถระบุตวัตนไดโ้ดยเร็วท่ีสุด ตามท่ีก าหนดในมาตรการรักษาความปลอดภยัของศูนยฯ์ แต่ทั้งน้ี ศูนยฯ์ จะเก็บรวบรวม
ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 6 เดือน นบัแต่วนัท่ีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นส้ินสุดลง 
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อน่ึง กรณีมีเหตุจ าเป็นใด ๆ ส่งผลให้ศูนยฯ์ จ าตอ้งเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อไปจากท่ีได้
กล่าวไวข้า้งตน้ ศูนยฯ์ สงวนสิทธ์ิท่ีจะขยายระยะเวลาออกไปตามความจ าเป็น โดยศูนยฯ์ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 

 
5. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมอาจถูกเปิดเผย 
 

ศูนยฯ์ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคล ดงัต่อไปน้ี 
5.1 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ฝ่ายบญัชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบริหารโครงการ หรือฝ่ายอ่ืนของศูนยฯ์ ซ่ึงมีความ

จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลในการท างาน  
5.2 ผูอ้  านวยการศูนยฯ์ (Centre Director) และผูบ้ริหารของศูนยฯ์ 
5.3 ผูบ้ริจาคเงินของศูนยฯ์  
5.4 ผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ แพทย ์ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ทนายความ เป็นตน้ 
5.5 หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด ได้แก่ กรมสรรพากร กองทุน

ประกนัสังคม ศาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานกองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา กรมบงัคบัคดี สมาคมสโมสรนักลงทุน  
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านกังานอาหารและยา เป็นตน้ หรือ 

5.6 บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ธนาคารผูอ้  านวยสินเช่ือ บริษทัประกนัภยั/ประกนัชีวิต บริษทัติดตามทวงถาม
หน้ี เป็นตน้ 
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พนักงาน นักศึกษาฝึกงาน และสมาชิกในครอบครัวของพนักงานและนักศึกษาฝึกงาน 

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีศู่นย์ฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 
 

ประเภทข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล 

รายละเอียดส่วนบุคคล  
 

1. ช่ือ ช่ือกลาง นามสกุล นามแฝง (หากมี) 
2. เพศ 
3. วนัเดือนปีเกิด 
4. อาย ุ
5. การศึกษา สถาบนัการศึกษา ผลการศึกษา วนัท่ีส าเร็จการศึกษา 
6. สถานภาพสมรส 
7. สัญชาติ 

รายละเอียดการติดต่อ  
 

1. ท่ีอยูติ่ดต่อทางไปรษณีย ์
2. ท่ีอยูอิ่เลก็ทรอนิกส์ 
3. หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/มือถือ 
4. บญัชีโซเชียลมีเดีย 
5. แผนท่ีตั้งของท่ีอยู ่

รายละเอียดท่ีใช้ในการระบุตวัตนและการยืนยนั
ตวัตน  
 

1. ภาพถ่ายในบตัรประจ าตวัประชาชน 
2. เลขประจ าตวัประชาชน 
3. ขอ้มูลหนงัสือเดินทาง 
4. ขอ้มูลหนงัสือส าคญั บตัรประจ าตวัคนต่างดา้ว 
5. ลายมือช่ือ 

รายละเอียดการท างาน  
 

1. อาชีพ 
2. รายละเอียดเก่ียวกบันายจา้งและสถานท่ีท างาน 
3. ยศ ต าแหน่ง 
4. เงินเดือน 
5. ค่าตอบแทน 
6. ขอ้มูลใบอนุญาตท างาน  
7. ขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังาน  
8. ประวติัการลา  
9. ประวติัการท างาน 
10. ขอ้มูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
11. หมายเลขประจ าตวัผูป้ระกนัตน 
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ประเภทข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล 

12. หมายเลขประกนัสังคม 
13. วนัเร่ิมงาน วนัออกจากงาน 
14. ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชง้านระบบสารสนเทศของศูนยฯ์  

ขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนยฯ์   การบนัทึกภาพน่ิง หรือวิดีโอ 
รายละเอียดทางการเงิน  บญัชีเงินฝากของท่าน  
ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์และขอ้มูลเก่ียวกับอุปกรณ์
และซอฟตแ์วร์ของท่าน  

1. ต าแหน่งจีพีเอสของท่าน (GPS Location) 
2. หมายเลขประจ าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (IP address) 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยั  
 
 

1. รูปภาพ 
2. ลกัษณะรูปพรรณสัณฐานบุคคล 
3. ขอ้มูลเก่ียวกบัการตรวจพบขอ้สงสัยหรือกิจกรรมท่ีผิดปกติ 
4. ภาพถ่าย หรือภาพเคล่ือนไหวผา่นกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 
5. บนัทึกวีดีโอ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว  
 

1. ศาสนา 
2. กรุ๊ปเลือด 
3. ขอ้มูลชีวภาพ เช่น การจดจ าใบหน้า ลายน้ิวมือ การจดจ าเสียง และ
การจดจ าม่านตา  
4. ประวติัอาชญากรรม 
5. ขอ้มูลสุขภาพ 
6. ประวติัความเจ็บป่วย 
7. น ้าหนกั 
8. ส่วนสูง 
9. ขอ้มูลทุพพลภาพ 
10. ผลการตรวจ ATK 

ขอ้มูลอ่ืน ๆ  
 

1. บนัทึกการโตต้อบและการส่ือสารระหว่างท่านกบัศูนยฯ์ ไม่ว่าจะ
ในรูปแบบหรือวิธีใด ๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง โทรศพัท ์อีเมล 
ขอ้ความสนทนา และการส่ือสารทางส่ือสังคมออนไลน์  
2. ขอ้มูลเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภยัและการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน (เช่น ขอ้มูลความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกันภยั ขอ้มูล
การรักษาพยาบาล ขอ้มูลประวติัการเรียกร้องสินไหมทดแทน) 
3. ขอ้มูลท่ีท่านใหไ้วก้บัศูนยฯ์ ไม่วา่ผา่นช่องทางใด ๆ 
4. ขอ้มูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์  
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2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 

ศูนยฯ์ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่าง ๆ ดงัน้ี 
2.1 ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น 

2.1.1 ขั้นตอนการท าสัญญาจ้างกับศูนยฯ์ ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์มท าสัญญา แนบเอกสาร
ประกอบการท าสัญญา ท าแบบสอบถาม หรือลงทะเบียนต่าง ๆ 

2.1.2 การติดต่อศูนยฯ์ ผา่นทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศพัท ์อีเมล เป็นตน้ 
2.1.3 ขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนยฯ์ เช่น การบนัทึกภาพน่ิง หรือวิดีโอ 
2.1.4 ศูนยฯ์ อาจมีการจดัเก็บขอ้มูลโดยอตัโนมติั เช่น เม่ือท่านเขา้ใชง้านเวบ็ไซต ์ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ภายในของศูนยฯ์ หรือแอปพลิเคชนัของศูนยฯ์ เป็นตน้ 
2.2 ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอ่ืน เช่น 

2.2.1 บุคคลอา้งอิงท่ีท่านระบุในแบบฟอร์มสมคัรงานของศูนยฯ์  
2.2.2 โรงพยาบาล เม่ือท่านท าการตรวจสุขภาพก่อนเขา้ท างาน และตรวจสุขภาพประจ าปี 
2.2.3 หน่วยงานราชการ หรือแหล่งขอ้มูลสาธารณะอ่ืน ๆ เช่นเวบ็ไซตข์องศูนยฯ์ เวบ็ไซตส์มคัรงานอ่ืน ขอ้มูล

ท่ีคน้หาไดท้างอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Facebook เป็นตน้ 
 
3. ศูนย์ฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพ่ือวัตถุประสงค์ใดบ้าง 
 

ศูนยฯ์ จะด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อพิจารณารับท่านเขา้ท างาน หรือ
รับเขา้ฝึกงาน (แลว้แต่กรณี) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัหน้าท่ีเป็นพนกังานหรือบุคลากรของศูนยฯ์ หรือเพื่อประโยชน์อ่ืน
ใดตามท่ีระบุในนโยบายฉบบัน้ี 

3.1 การปฏิบติัตามสัญญา  
เพื่อการปฏิบติัตามสัญญาท่ีท่านเป็นคู่สัญญาไม่ว่าจะเป็น สัญญาจา้งงาน สัญญาการฝึกงาน สัญญารักษาความลบั

ทางการคา้ สัญญาประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งท่ีเกิดจากขอ้
เรียกร้อง หรือสัญญาอ่ืนใด โดยตวัอยา่งท่ีศูนยฯ์ จะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูล ส าหรับ  

3.1.1 การลงเวลาท างาน การจ่ายค่าจา้งหรือผลตอบแทนอ่ืน การสอบสวนทางวินยั การจดัการขอ้ร้องเรียน การ
ลางาน การหยดุงาน การจดัท าทะเบียนพนกังาน การส้ินสุดสัญญา 

3.1.2 การจดัให้มีสวสัดิการหรือประโยชน์อ่ืนใด การจดัให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี การท าประกนัสุขภาพ
หรือประกนัภยั กองทุนส ารองเล้ียงชีพ การเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนยฯ์  

3.1.3 การพฒันาทกัษะความสามารถ การจดัท าบตัรพนกังาน การจดัท าขอ้มูลพนกังาน การติดต่อส่ือสาร การ
มอบอ านาจ การบริหารความเส่ียง การก ากบัตรวจสอบ การป้องกนัการทุจริต การแต่งตั้ง การโยกยา้ย การเปล่ียนต าแหน่ง 
การปรับโครงสร้างองคก์ร การประเมินและบริหารผลการปฏิบติังาน หรือการบริหารจดัการภายในองคก์รเพื่อวตัถุประสงค์
อ่ืนใดท่ีจ าเป็นต่อการจา้งงาน  

3.1.4 การตรวจสอบคุณสมบติัและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบางกรณี การตรวจสอบผลประโยชน์ทบัซ้อน
ของผูบ้ริหารบางกรณี   
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ผลกระทบท่ีเป็นไปไดจ้ากการไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคล ดงัน้ี 
(1) ศูนยฯ์ อาจไม่สามารถช าระเงินเดือน ค่าจา้งหรือเงินอ่ืน ๆ ท่ีท่านมีสิทธิไดรั้บจากศูนยฯ์ โดยการโอนเงิน

ผา่นบญัชีของท่านได ้
(2) ศูนยฯ์ อาจไม่สามารถพิจารณาใหส้วสัดิการหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ท่านไดอ้ยา่งครบถว้นและเหมาะสม   
(3) ศูนยฯ์ อาจไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาแก่ท่านไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน 
(4) ท่านอาจไดรั้บการปฏิบติัตามสัญญาจากศูนยฯ์ ล่าชา้ หรือเกิดความไม่สะดวก หรือขอ้ติดขดั เน่ืองจากการ

ไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน อาจส่งผลใหศู้นยฯ์ ตอ้งเพิ่มขั้นตอนการด าเนินการบางอยา่งท่ีจ าเป็น  
(5) ผลกระทบอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีขึ้นในอนาคต นอกจากท่ีก าหนดในขอ้ (1) ถึงขอ้ (4) แลว้แต่กรณี ซ่ึงศูนยฯ์ จะแจง้

ใหท้่านทราบเป็นกรณีไป 
3.2 การปฏิบติัตามกฎหมาย  
เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีก าหนด หนา้ท่ีของศูนยฯ์ ในฐานะของนายจา้ง หรือในฐานะอ่ืนใด เช่น  

3.2.1 กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายประกนัภยั กฎหมายคุม้ครองแรงงาน กฎหมายประกนัสังคม กฎหมาย
เงินทดแทน กฎหมายแรงงานสัมพนัธ์ กฎหมายกองทุนส ารองเล้ียงชีพ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายล้มละลาย กฎหมาย
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

3.2.2 กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น รวมถึงประกาศและระเบียบท่ีออกตามกฎหมายดงักล่าว  
3.2.3 การตรวจสอบโดยหน่วยงานก ากบัดูแล หรือกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงการรายงานหรือเปิดเผย

ขอ้มูลต่อหน่วยงานราชกร 
ผลกระทบท่ีเป็นไปไดจ้ากการไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคล ดงัน้ี 

(1) ศูนยฯ์ อาจไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายแก่ท่านไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน 
(2) ท่านอาจไดรั้บการปฏิบติัตามกฎหมายจากศูนยฯ์ ล่าชา้ หรือเกิดความไม่สะดวก หรือขอ้ติดขดั เน่ืองจากการ

ไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน อาจส่งผลใหศู้นยฯ์ ตอ้งเพิ่มขั้นตอนการด าเนินการบางอยา่งท่ีจ าเป็น 
(3) ผลกระทบอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีขึ้นในอนาคต นอกจากท่ีก าหนดในขอ้ (1) ถึงขอ้ (2) แลว้แต่กรณี ซ่ึงศูนยฯ์ จะแจง้

ใหท้่านทราบเป็นกรณีไป 
       3.3 ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย  

เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของศูนยฯ์ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน โดยไม่เกินขอบเขตท่ีท่านสามารถ
คาดหมายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรือเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ ตามท่ีกฎหมายอนุญาตใหท้ าได ้เช่น 

3.3.1 ยนืยนัตวัตนของท่าน 
3.3.2 การบนัทึกเสียง การบนัทึกภาพน่ิง การบนัทึกภาพเคล่ือนไหว CCTV 
3.3.3 การส ารวจความคิดเห็น การท าบตัรเขา้-ออกอาคาร การท าบตัรจอดรถ การประกาศผล การรับ-ส่งพสัดุ                           

การวิเคราะห์ วิจยั ท าสถิติ 
3.3.4 การบริหารความเส่ียง การก ากบัตรวจสอบ การจดัการขอ้ร้องเรียน การบริหารจดัการภายในองคก์ร การ

ป้องกนั รับมือ ลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดการกระท าการทุจริต  
3.3.5 ภยัคุกคามทางไซเบอร์ การท าผิดกฎหมายต่าง ๆ การตรวจสอบขอ้มูลการใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน หรือตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบติังาน การด าเนินคดีในชั้นศาล 
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3.3.6 การจดัท าเวบ็ไซตข์องศูนยฯ์ ส ารองขอ้มูลในคลาวด ์(Cloud Backup) การส ารองขอ้มูลในเซิฟเวอร์ 
3.3.7 การท าบญัชี การจดัท าเงินเดือน หรือการสอบบญัชีของศูนยฯ์   
3.3.8 การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการ

ยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  
3.4 ความยนิยอม  
เพื่อเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามความจ าเป็น เช่น 

3.4.1 ขอ้มูลสุขภาพ รวมถึงกรุ๊ปเลือด เพื่อการพิจารณารับสมคัรคดัเลือกเขา้ท างาน การให้สวสัดิการเบิกค่า
รักษาพยาบาล การรักษาพยาบาลท่ีหอ้งพยาบาล การส่งตวัไปรักษาโรค  

3.4.2 ข้อมูลชีวภาพ เช่น ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า ข้อมูลจ าลองลายน้ิวมือ ข้อมูลจ าลองม่านตา เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบและพิสูจน์ตวัตนของท่าน เพื่อลงเวลาท างาน เขา้ประชุม อบรมสัมมนา เขา้ร่วมกิจกรรม เขา้/
ออกอาคาร 

3.4.3 ขอ้มูลศาสนาเพื่อพิจารณาอนุมติัลาอุปสมบท ลาพิธีฮจัญ ์จดัเตรียมอาหาร ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
กรณีเสียชีวิต เป็นตน้ 

3.4.5 ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ ซ่ึงอาจมีมาตรฐานในการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีไม่เพียงพอ (เวน้แต่เป็นกรณีท่ี พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนดให้สามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บ
ความยนิยอม) 

3.4.6 กรณีท่านเป็นผูเ้ยาว ์คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ซ่ึงตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบิดา
มารดา ผูป้กครอง ผูอ้นุบาล หรือผูพ้ิทกัษ ์(แลว้แต่กรณี) หรือ 

3.4.7 การด าเนินการอ่ืนท่ีศูนยฯ์ ต้องได้รับความยินยอมของท่าน เช่น การน าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้
ผูส้อบบญัชีตรวจสอบ เป็นตน้ 

3.5 ฐานทางกฎหมายอ่ืน ๆ  
ศูนยฯ์ อาจเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตฐ้านทางกฎหมายอ่ืน ดงัต่อไปน้ี 

3.5.1 จดัท าเอกสารประวติัศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือท่ีเก่ียวกบัการศึกษาวิจยั หรือ
สถิติ 

3.5.2 ป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
3.5.3 เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบติัหน้าท่ีในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการใชอ้ านาจ

ของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
 
4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
 
 ศูนยฯ์ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงค์และความจ าเป็น และเม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไม่ตอ้งเก็บ
ตามวตัถุประสงค์หรือหมดความจ าเป็นแล้ว ศูนยฯ์ จะจัดการลบ ท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นเป็นขอ้มูลท่ีไม่
สามารถระบุตวัตนได้โดยเร็วท่ีสุด ตามท่ีก าหนดในมาตรการรักษาความปลอดภยัของศูนยฯ์ แต่ทั้งน้ี ศูนยฯ์ อาจจะเก็บ
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 10  ปี นบัแต่วนัท่ีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นส้ินสุดลง 
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อน่ึง กรณีมีเหตุจ าเป็นใด ๆ ส่งผลให้ศูนยฯ์ จ าตอ้งเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อไปจากท่ีไดก้ล่าว
ไวข้า้งตน้ ศูนยฯ์ สงวนสิทธ์ิท่ีจะขยายระยะเวลาออกไปตามความจ าเป็น โดยศูนยฯ์ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 

 
5. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมอาจถูกเปิดเผย 
 

ศูนยฯ์ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคล ดงัต่อไปน้ี 
5.1 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ฝ่ายบญัชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบริหารโครงการ หรือฝ่ายอ่ืนของศูนยฯ์ ซ่ึงมีความ

จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลในการท างาน  
5.2 ผูอ้  านวยการศูนยฯ์ (Centre Director) และผูบ้ริหารของศูนยฯ์ 
5.3 ผูบ้ริจาคเงินของศูนยฯ์  
5.4 ผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ แพทย ์ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ทนายความ เป็นตน้ 
5.5 หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด ได้แก่ กรมสรรพากร กองทุน

ประกนัสังคม ศาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานกองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา กรมบงัคบัคดี สมาคมสโมสรนักลงทุน  
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านกังานอาหารและยา เป็นตน้ หรือ 

5.6 บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ธนาคารผูอ้  านวยสินเช่ือ บริษทัประกนัภยั/ประกนัชีวิต บริษทัติดตามทวงถาม
หน้ี ผูท่ี้จะเป็นหรืออาจจะเป็นนายจา้งใหม่ของท่าน ในกรณีท่ีท่านระบุช่ือศูนยฯ์ เป็นบุคคลอา้งอิงในฐานะนายจา้งปัจจุบนั ผู ้
เยีย่มชมเวบ็ไซต ์บุคคลผูส้นใจบริการของศูนยฯ์ เป็นตน้ 
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ผู้รับประโยชน์ของศูนย์ฯ ซ่ึงหมายความรวมถึงผู้รับประโยชน์ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา ผู้รับประโยชน์ซ่ึงเป็นนิติบุคคล 

โดยมีผู้แทนนิติบุคคล กรรมการ หรือตัวแทน (ผู้ปฏบิัติงาน) ในนามของผู้รับประโยชน์ท่ีเป็นนิติบุคคล 

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีศู่นย์ฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 
 

ประเภทข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล 

รายละเอียดส่วนบุคคล  
 

1. ช่ือ ช่ือกลาง นามสกุล นามแฝง (หากมี) 
2. เพศ 
3. อาย ุ
4. วนัเดือนปีเกิด 

รายละเอียดการติดต่อ  
 

1. อยูติ่ดต่อทางไปรษณีย ์
2. ท่ีอยูอิ่เลก็ทรอนิกส์ 
3. หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/มือถือ 
4. บญัชีโซเชียลมีเดีย 

รายละเอียดท่ีใช้ในการระบุตวัตนและการ
ยนืยนัตวัตน  
 

1. ภาพถ่ายในบตัรประจ าตวัประชาชน 
2. เลขประจ าตวัประชาชน 
3. ขอ้มูลหนงัสือเดินทาง 
4. ขอ้มูลหนงัสือส าคญั บตัรประจ าตวัคนต่างดา้ว 
5. ลายมือช่ือ 

รายละเอียดทางการเงิน  
 

1. บญัชีเงินฝาก  
2. หลกัฐานการโอนเงิน (pay in สลิป) 

ข้อมูลการวิจัยตลาด ข้อมูลการตลาดและ
ยอดขาย  

1. การส ารวจความคิดเห็น 
2. ขอ้มูลและความเห็นท่ีแสดงออกเม่ือเขา้ร่วมวิจยัตลาด 
3. รายละเอียดบริการท่ีท่านไดรั้บและความตอ้งการของท่าน 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยั ภาพถ่ายหรือภาพเคล่ือนไหวผา่นกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 
ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว  
 

1. ศาสนา 
2. ผลการตรวจ ATK 

ขอ้มูลอ่ืน ๆ  
 

1. บนัทึกการโต้ตอบและการส่ือสารระหว่างท่านกับศูนยฯ์ ไม่ว่าจะใน
รูปแบบหรือวิธีใด ๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง โทรศัพท์ อีเมล 
ขอ้ความสนทนา และการส่ือสารทางส่ือสังคมออนไลน์  
2. ขอ้มูลท่ีท่านใหไ้วก้บัศูนยฯ์ ไม่วา่ผา่นช่องทางใด ๆ 
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2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 

ศูนยฯ์ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
2.1 ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น 

2.1.1 ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับศูนย์ฯ ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์ม ท าแบบสอบถาม 
ลงทะเบียนต่าง ๆ  

2.1.2 การติดต่อศูนยฯ์ ผา่นทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศพัท ์อีเมล LINE, Facebook, Messenger, Instagram 
เป็นตน้ 

2.1.3 ขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนยฯ์ เช่น การบนัทึกภาพน่ิง หรือวิดีโอ 
2.1.4 ศูนยฯ์ อาจมีการจดัเก็บขอ้มูลโดยอตัโนมติั เช่น เม่ือท่านเขา้ใชง้านเวบ็ไซต์ หรือแอปพลิเคชนัของศูนยฯ์ 

เป็นตน้ 
2.2 ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอ่ืน เช่น 

2.2.1 ผูรั้บประโยชน์ของศูนยฯ์ ตวัแทน หรือผูใ้หบ้ริการของศูนยฯ์ (เช่น suppliers, subgrantees เป็นตน้)  
2.2.2 พนัธมิตรในการด าเนินงานของศูนยฯ์  
2.2.3 หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอ่ืน  ๆ เช่น เว็บไซต์ของศูนย์ฯ ข้อมูลท่ีค้นหาได้ทาง

อินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Facebook เป็นตน้ 
 
3. ศูนย์ฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพ่ือวัตถุประสงค์ใดบ้าง 
 

ศูนยฯ์ จะด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวตัถุประสงค์หลายประการโดย
ขึ้นอยูก่บัลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งท่านกบัศูนยฯ์  หรือเพื่อประโยชน์อ่ืนใดตามท่ีระบุในนโยบายฉบบัน้ี ดงัต่อไปน้ี 

3.1 การปฏิบติัตามสัญญา  
เพื่อการปฏิบติัตามสัญญาท่ีท่าน ในฐานะผูรั้บประโยชน์ของศูนยฯ์ เป็นคู่สัญญาโดยตรง หรือท่านเป็นผูแ้ทนนิติ

บุคคลท่ีเป็นคู่สัญญา เป็นกรรมการ หรือเป็นตวัแทน (ผูป้ฏิบติังาน) ในนามของผูรั้บประโยชน์ของศูนยฯ์ ท่ีเป็นนิติบุคคลนั้น 
ไม่ว่าจะเป็น สัญญาจอง สัญญาซ้ือขายสังหาริมทรัพย ์สัญญาจะซ้ือจะขายอสังหาริมทรัพย ์สัญญาจา้งท าของ สัญญาบริการ 
สัญญาเช่า สัญญาเช่าทรัพย ์สัญญาเช่าซ้ือ สัญญากู้ สัญญาจ านอง สัญญาจ าน า สัญญาค ้าประกัน ตัว๋เงิน ตัว๋แลกเงิน เช็ค 
สัญญาร่วมทุน หรือสัญญาทางธุรกิจ หรือบนัทึกขอ้ตกลงอ่ืนใด เพื่อใชใ้นการด าเนินงานของศูนยฯ์ ค าขอใชบ้ริการของท่าน 
หรือนิติบุคคลท่ีท่านเป็นตวัแทนก่อนเขา้ท าสัญญากบัศูนยฯ์ ตามแต่กรณี โดยตวัอยา่งท่ีศูนยฯ์ จะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย
ขอ้มูล เช่น 

3.1.1 การพิจารณาอนุมติัค าขอใชบ้ริการ หรือการเขา้ท าสัญญาระหวา่งท่านหรือนิติบุคคลท่ีท่านเป็นตวัแทนกบั
ศูนยฯ์  

3.1.2 การใชบ้ริการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของศูนยฯ์ รวมทั้งบริการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของพนัธมิตร
ในการด าเนินงานของศูนยฯ์ ท่ีมีอยู่ร่วมกนั การปฏิบติัตามสัญญา การปฏิบติัตามกระบวนการภายในของศูนยฯ์ การรับ หรือ
ส่งข้อมูล หรือเอกสารติดต่อระหว่างท่านกับศูนย์ฯ รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานราชการ และ/หรือ
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รัฐวิสาหกิจท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัตามสัญญาระหว่างท่านกบัศูนยฯ์ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติัตามสัญญาระหว่างท่าน 
หรือนิติบุคคลท่ีท่านเป็นตวัแทนกบัศูนยฯ์  

ผลกระทบท่ีเป็นไปไดจ้ากการไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคล ดงัน้ี 
(1) ศูนยฯ์ อาจไม่สามารถช าระเงินตามสัญญา โดยการโอนเงินผา่นบญัชีของท่านได้ 
(2) ศูนยฯ์ อาจไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาแก่ท่านไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน 
(3) ท่านอาจไดรั้บการปฏิบติัตามสัญญาจากศูนยฯ์ ล่าชา้ หรือเกิดความไม่สะดวก หรือขอ้ติดขดั เน่ืองจากการ

ไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน อาจส่งผลใหศู้นยฯ์ ตอ้งเพิ่มขั้นตอนการด าเนินการบางอยา่งท่ีจ าเป็น  
(4) ผลกระทบอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีขึ้นในอนาคต นอกจากท่ีก าหนดในขอ้ (1) ถึงขอ้ (3) แลว้แต่กรณี ซ่ึงศูนยฯ์ จะแจง้

ใหท้่านทราบเป็นกรณีไป 
3.2 การปฏิบติัตามกฎหมาย  
เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น 

3.2.1 กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายประกนัภยั กฎหมายภาษีอากร กฎหมายลม้ละลาย กฎหมายป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายโรงแรม เป็นตน้ 

3.2.2 กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น รวมถึงประกาศและระเบียบท่ีออกตามกฎหมายดงักล่าว   
3.2.3 การตรวจสอบโดยหน่วยงานก ากบัดูแล หรือกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงการรายงานหรือเปิดเผย

ขอ้มูลต่อหน่วยงานราชกร 
ผลกระทบท่ีเป็นไปไดจ้ากการไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคล ดงัน้ี 

(1) ศูนยฯ์ อาจไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายแก่ท่านไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน 
(2) ท่านอาจไดรั้บการปฏิบติัตามกฎหมายจากศูนยฯ์ ล่าชา้ หรือเกิดความไม่สะดวก หรือขอ้ติดขดั เน่ืองจากการ

ไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน อาจส่งผลใหศู้นยฯ์ ตอ้งเพิ่มขั้นตอนการด าเนินการบางอยา่งท่ีจ าเป็น  
(3) ผลกระทบอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีขึ้นในอนาคต นอกจากท่ีก าหนดในขอ้ (1) ถึงขอ้ (2) แลว้แต่กรณี ซ่ึงศูนยฯ์ จะแจง้

ใหท้่านทราบเป็นกรณีไป 
3.3 ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย  
เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของศูนยฯ์ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน โดยไม่เกินขอบเขตท่ีท่านสามารถ

คาดหมายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรือเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ ตามท่ีกฎหมายอนุญาตใหท้ าได ้เช่น 
3.3.1 การยนืยนัตวัตนของท่าน  
3.3.2 การบนัทึกเสียง การบนัทึกภาพน่ิง การบนัทึกภาพเคล่ือนไหว CCTV 
3.3.3 การส ารวจความคิดเห็น การเขา้ร่วมกิจกรรมภายในองคก์ร การประกาศผล การรับ-ส่งพสัดุ การวิเคราะห์ 

วิจยั การท าสถิติ 
3.3.4 การบริหารความเส่ียง การก ากบัตรวจสอบ การจดัการขอ้ร้องเรียน การบริหารจดัการภายในองคก์ร การ

ป้องกนั รับมือ ลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดการกระท าการทุจริต 
3.3.5 ภยัคุกคามทางไซเบอร์ การท าผิดกฎหมายต่าง ๆ การตรวจสอบขอ้มูลการใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน หรือตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบติังาน การด าเนินคดีในชั้นศาล  
3.3.6 การจดัท าเวบ็ไซตข์องศูนยฯ์ การส ารองขอ้มูลในคลาวด ์(Cloud Backup) การส ารองขอ้มูลในเซิฟเวอร์ 
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3.3.7 การท าบญัชี การจ่ายเงิน หรือการสอบบญัชีของศูนยฯ์   
3.3.8 การด าเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ 
3.3.9 การรักษาความสัมพนัธ์กบัผูรั้บประโยชน์ของศูนยฯ์ เช่น การติดต่อประสานงานในการสอบถามขอ้มูล

ต่าง ๆ การจดัการขอ้แนะน าติชม การเสนอสิทธิประโยชน์ รวมถึงการแจง้เตือนต่าง ๆ โดยไม่มีวตัถุประสงคท์างการตลาด 
3.3.10 การเปิดเผยใหแ้ก่ตวัแทน ผูรั้บจา้ง/ผูรั้บจา้งช่วง และผูใ้หบ้ริการส าหรับการด าเนินงานใด ๆ ของศูนยฯ์  
3.3.11 การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการ

ยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
3.4 ความยนิยอม  
เพื่อเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามความจ าเป็น เช่น 

3.4.1 ขอ้มูลสุขภาพ ในกรณีท่ีอาจจ าเป็นตอ้งใชใ้นการท างานของศูนยฯ์ เพื่อประโยชน์ของท่าน  
3.4.2 ข้อมูลชีวภาพ เช่น ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า ข้อมูลจ าลองลายน้ิวมือ ข้อมูลจ าลองม่านตา เพื่อ

วตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบและพิสูจน์ตวัตนของท่าน เพื่อเขา้ประชุม อบรมสัมมนา เขา้ร่วมกิจกรรม เขา้/ออกอาคาร เป็น
ตน้ 

3.4.3 การส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ ซ่ึงอาจมีมาตรฐานในการคุม้ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลท่ีไม่เพียงพอ (เวน้แต่เป็นกรณีท่ี พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนดให้สามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่ต้อง
ไดรั้บความยนิยอม) 

3.4.4 กรณีท่านเป็นผูเ้ยาว ์คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ซ่ึงตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบิดา
มารดา ผูป้กครอง ผูอ้นุบาล หรือผูพ้ิทกัษ ์(แลว้แต่กรณี)  

3.4.5 การเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนยฯ์ เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา กิจกรรมชิงโชค ค าถามชิงรางวลั 
กิจกรรมทศันศึกษา เป็นตน้ 

3.4.6 เพื่อประโยชน์ในการประเมิน ปรับปรุง และพฒันาการให้บริการ และรายการส่งเสริมการให้บริการต่าง 
ๆ ของศูนยฯ์   

3.4.7 การแจง้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบับริการ สิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการให้บริการต่าง ๆ กิจกรรมทาง
การตลาด การเชิญชวนเขา้ร่วมงานกิจกรรม และน าเสนอบริการต่าง ๆ ของศูนยฯ์   

3.4.8 การส ารวจความประสงค ์ความพึงพอใจ และขอ้คิดเห็นเก่ียวกบับริการของศูนยฯ์ ความสนใจของท่าน
เพื่อใชใ้นการน าเสนอบริการของศูนยฯ์ รวมถึงพฒันาบริการของศูนยฯ์ เพื่อใหเ้หมาะสมและตรงตามความตอ้งการของท่าน 

3.4.9 การเปิดเผยให้แก่ศูนยฯ์ หน่วยงานในเครือข่าย และพนัธมิตรในการด าเนินงานของศูนยฯ์ เพื่อพฒันา
บริการ เสนอสิทธิประโยชน์ และน าเสนอบริการอ่ืน ๆ ของศูนยฯ์ และพนัธมิตร ท่ีมีร่วมกนัอยู่ในปัจจุบนัและท่ีจะจดัท าขึ้น
ร่วมกนัในอนาคต รวมถึงแจง้ข่าวสารสิทธิประโยชน์และรายการส่งเสริมการใหบ้ริการต่าง ๆ หรือ 

3.4.10 การด าเนินการอ่ืนท่ีศูนยฯ์ ตอ้งไดรั้บความยนิยอมของท่าน  
3.5 ฐานทางกฎหมายอ่ืน ๆ  
ศูนยฯ์ อาจเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตฐ้านทางกฎหมายอ่ืน ดงัต่อไปน้ี 

3.5.1 จดัท าเอกสารประวติัศาสตร์ หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือท่ีเก่ียวกบัการศึกษาวิจยั หรือ
สถิติ 
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3.5.2 ป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
3.5.3 เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบติัหน้าท่ีในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ  หรือเพื่อการใชอ้ านาจ

ของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
 
4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

ศูนยฯ์ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ตามวตัถุประสงคแ์ละความจ าเป็น และเม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไม่ตอ้งเก็บ
ตามวตัถุประสงค์หรือหมดความจ าเป็นแล้ว ศูนยฯ์ จะจัดการลบ ท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นเป็นขอ้มูลท่ีไม่
สามารถระบุตวัตนไดโ้ดยเร็วท่ีสุด ตามท่ีก าหนดในมาตรการรักษาความปลอดภยัของศูนยฯ์ แต่ทั้งน้ี ศูนยฯ์ อาจจะเก็บ
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 10 ปี นบัแต่วนัท่ีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นส้ินสุดลง 

อน่ึง กรณีมีเหตุจ าเป็นใด ๆ ส่งผลให้ศูนยฯ์ จ าตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อไปจากท่ีไดก้ล่าว
ไวข้า้งตน้ ศูนยฯ์ สงวนสิทธ์ิท่ีจะขยายระยะเวลาออกไปตามความจ าเป็น โดยศูนยฯ์ จะแจง้ให้ท่านทราบล่วงหนา้ 
 
5. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมอาจถูกเปิดเผย 
 

ศูนยฯ์ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคล ดงัต่อไปน้ี 
5.1 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ฝ่ายบญัชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบริหารโครงการ หรือฝ่ายอ่ืนของศูนยฯ์ ซ่ึงมีความ

จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลในการท างาน  
5.2 ผูอ้  านวยการศูนยฯ์ (Centre Director) และผูบ้ริหารของศูนยฯ์ 
5.3 ผูบ้ริจาคเงินของศูนยฯ์  
5.4 ผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ แพทย ์ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ทนายความ เป็นตน้ 
5.5 หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด ได้แก่ กรมสรรพากร กองทุน

ประกนัสังคม ศาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานกองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา กรมบงัคบัคดี สมาคมสโมสรนักลงทุน 
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านกังานอาหารและยา เป็นตน้ หรือ 

5.6 บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ธนาคารผูอ้  านวยสินเช่ือ บริษทัประกนัภยั/ประกนัชีวิต บริษทัติดตามทวงถาม
หน้ี เป็นตน้ 
 
  



 

หนา้ 18 จาก 29 หนา้ 

 

ผู้ร่วมท างานกบัศูนย์ฯ ซ่ึงหมายความรวมถึงผู้ร่วมท างานกบัศูนย์ฯ ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล โดยมี
ผู้แทนนิติบุคคล กรรมการ หรือตัวแทน (ผู้ปฏบิัติงาน) ในนามของผู้ร่วมท างานกบัศูนย์ฯ ท่ีเป็นนิติบุคคล 

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีศู่นย์ฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 
 

ประเภทข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล 

รายละเอียดส่วนบุคคล  
 

1. ช่ือ ช่ือกลาง นามสกุล นามแฝง (หากมี) 
2. เพศ 
3. อาย ุ
4. วนัเดือนปีเกิด 

รายละเอียดการติดต่อ  
 

1. อยูติ่ดต่อทางไปรษณีย ์
2. ท่ีอยูอิ่เลก็ทรอนิกส์ 
3. หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/มือถือ 
4. บญัชีโซเชียลมีเดีย 

รายละเอียดท่ีใช้ในการระบุตวัตนและการยืนยนั
ตวัตน  
 

1. ภาพถ่ายในบตัรประจ าตวัประชาชน 
2. เลขประจ าตวัประชาชน 
3. ขอ้มูลหนงัสือเดินทาง 
4. ขอ้มูลหนงัสือส าคญั บตัรประจ าตวัคนต่างดา้ว 
5. ลายมือช่ือ 

รายละเอียดทางการเงิน  
 

1. บญัชีเงินฝาก  
2. หลกัฐานการโอนเงิน (pay in สลิป) 

ขอ้มูลการวิจยัตลาด ขอ้มูลการตลาดและยอดขาย
  
 

1. การส ารวจความคิดเห็น 
2. ขอ้มูลและความเห็นท่ีแสดงออกเม่ือเขา้ร่วมวิจยัตลาด 
3. รายละเอียดบริการท่ีท่านไดรั้บและความตอ้งการของท่าน 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยั  ภาพถ่ายหรือภาพเคล่ือนไหวผา่นกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 
ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว  
 

1. ศาสนา 
2. ผลการตรวจ ATK 

ขอ้มูลอ่ืน ๆ  
 

1. บนัทึกการโตต้อบและการส่ือสารระหว่างท่านกบัศูนยฯ์ ไม่ว่าจะ
ในรูปแบบหรือวิธีใด ๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง โทรศพัท ์อีเมล 
ขอ้ความสนทนา และการส่ือสารทางส่ือสังคมออนไลน์   
2. ขอ้มูลท่ีท่านใหไ้วก้บัศูนยฯ์ ไม่วา่ผา่นช่องทางใด ๆ 
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2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 

ศูนยฯ์ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่าง ๆ ดงัน้ี 
2.1 ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น 

2.1.1 การลงนามในสัญญา การกรอกลงในแบบฟอร์ม ท าแบบสอบถาม ลงทะเบียนต่าง ๆ  
2.1.2 การติดต่อศูนยฯ์ ผา่นทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศพัท ์อีเมล LINE, Facebook, Messenger, Instagram 

เป็นตน้ 
2.1.3 ขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนยฯ์ เช่น การบนัทึกภาพน่ิง หรือวิดีโอ 
2.1.4 ศูนยฯ์ อาจมีการจดัเก็บขอ้มูลโดยอตัโนมติั เช่น เม่ือท่านเขา้ใชง้านเวบ็ไซต์ หรือแอปพลิเคชนัของศูนยฯ์ 

เป็นตน้ 
2.2 ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอ่ืน เช่น 

2.2.1 ผูรั้บประโยชน์ของศูนยฯ์ ตวัแทน หรือผูใ้หบ้ริการของศูนยฯ์ (เช่น suppliers, subgrantees เป็นตน้)  
2.2.2 พนัธมิตรในการด าเนินงานของศูนยฯ์  
2.2.3 หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอ่ืน  ๆ เช่น เว็บไซต์ของศูนย์ฯ ข้อมูลท่ีค้นหาได้ทาง

อินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Facebook เป็นตน้ 
 
3. ศูนย์ฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพ่ือวัตถุประสงค์ใดบ้าง 
 

ศูนยฯ์ จะด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ในฐานะท่ีท่านท าสัญญาเขา้เป็นผูร่้วม
ท างานกบัศูนยฯ์ หรือเป็นกรรมการ ผูแ้ทน ผูรั้บมอบอ านาจ หรือผูป้ฏิบติังานในนามของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู ้ท า
สัญญาเขา้เป็นผูร่้วมท างานกบัศูนยฯ์ เพื่อวตัถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กบัลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างท่านกับ
ศูนยฯ์ หรือเพื่อประโยชน์อ่ืนใดตามท่ีระบุในนโยบายฉบบัน้ี ดงัต่อไปน้ี 

3.1 การปฏิบติัตามสัญญา  
เพื่อการปฏิบติัตามสัญญาท่ีท่าน ในฐานะผูร่้วมท างานกบัศูนยฯ์ เป็นผูข้าย รับจา้ง ใหบ้ริการ ใหเ้ช่า ฝากทรัพย ์หรือ

นิติสัมพนัธ์อ่ืนใดในท านองเดียวกันกับศูนยฯ์ โดยเป็นคู่สัญญาโดยตรง หรือท่านเป็นผูแ้ทนนิติบุคคลท่ีเป็นคู่สัญญา เป็น
กรรมการหรือเป็นตวัแทน (ผูป้ฏิบติังาน) ในนามของผูร่้วมท างานกบัศูนยฯ์ ท่ีเป็นนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะเป็น สัญญาซ้ือขาย
สังหาริมทรัพย ์สัญญาจา้งท าของ สัญญาบริการ สัญญาเช่า สัญญาเช่าทรัพย ์สัญญาเช่าซ้ือ สัญญากู ้สัญญาฝากทรัพย ์สัญญา
จ านอง สัญญาจ าน า สัญญาค ้าประกนั ตัว๋เงิน ตัว๋แลกเงิน เช็ค สัญญาร่วมทุน หรือสัญญาทางธุรกิจหรือบนัทึกขอ้ตกลงอ่ืนใด 
หรือเพื่อใช้ในการด าเนินงานของศูนยฯ์ ในการด าเนินการตามค าขอใช้บริการของศูนยฯ์ ก่อนเขา้ท าสัญญากบัศูนยฯ์ ตามแต่
กรณี โดยตวัอยา่งท่ีศูนยฯ์ จะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูล เช่น 

3.1.1 เพื่อการพิจารณาคณุสมบติัของท่านก่อนศูนยฯ์ ออกใบสั่งซ้ือ  
3.1.2 เพื่อการพิจารณาอนุมติัการท าสัญญาระหวา่งท่านกบัศูนยฯ์  
3.1.3 เพื่อการปฏิบติัตามสัญญาและการตรวจสอบการปฏิบติังานตามสัญญาระหว่างท่านกบัศูนยฯ์ การปฏิบติั

ตามกระบวนการภายในของศูนยฯ์  
ผลกระทบท่ีเป็นไปไดจ้ากการไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคล ดงัน้ี 
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(1) ศูนยฯ์ อาจไม่สามารถช าระเงินตามสัญญา โดยการโอนเงินผา่นบญัชีของท่านได้ 
(2) ศูนยฯ์ อาจไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาแก่ท่านไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน 
(3) ท่านอาจไดรั้บการปฏิบติัตามสัญญาจากศูนยฯ์ ล่าชา้ หรือเกิดความไม่สะดวก หรือขอ้ติดขดั เน่ืองจากการ

ไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน อาจส่งผลใหศู้นยฯ์ ตอ้งเพิ่มขั้นตอนการด าเนินการบางอยา่งท่ีจ าเป็น  
(4) ผลกระทบอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีขึ้นในอนาคต นอกจากท่ีก าหนดในขอ้ (1) ถึงขอ้ (3) แลว้แต่กรณี ซ่ึงศูนยฯ์ จะแจง้

ใหท้่านทราบเป็นกรณีไป 
3.2 เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น 

3.2.1 กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายประกนัภยั กฎหมายภาษีอากร กฎหมายลม้ละลาย กฎหมายป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายโรงแรม เป็นตน้ 

3.2.2 กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น รวมถึงประกาศและระเบียบท่ีออกตามกฎหมายดงักล่าว  
3.2.3 การตรวจสอบโดยหน่วยงานก ากบัดูแล หรือกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงการรายงานหรือเปิดเผย

ขอ้มูลต่อหน่วยงานราชกร 
ผลกระทบท่ีเป็นไปไดจ้ากการไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคล ดงัน้ี 

(1) ศูนยฯ์ อาจไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายแก่ท่านไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน 
(2) ท่านอาจไดรั้บการปฏิบติัตามกฎหมายจากศูนยฯ์ ล่าชา้ หรือเกิดความไม่สะดวก หรือขอ้ติดขดั เน่ืองจากการ

ไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน อาจส่งผลใหศู้นยฯ์ ตอ้งเพิ่มขั้นตอนการด าเนินการบางอยา่งท่ีจ าเป็น  
(3) ผลกระทบอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีขึ้นในอนาคต นอกจากท่ีก าหนดในขอ้ (1) ถึงขอ้ (2) แลว้แต่กรณี ซ่ึงศูนยฯ์ จะแจง้

ใหท้่านทราบเป็นกรณีไป 
3.3 ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย  
เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของศูนยฯ์ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน โดยไม่เกินขอบเขตท่ีท่านสามารถ

คาดหมายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรือเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ ตามท่ีกฎหมายอนุญาตใหท้ าได ้เช่น 
3.3.1 การยนืยนัตวัตนของท่าน 
3.3.2 การบนัทึกเสียง การบนัทึกภาพน่ิง การบนัทึกภาพเคล่ือนไหว CCTV 
3.3.3 การส ารวจความคิดเห็น การเขา้ร่วมกิจกรรมภายในองคก์ร การประกาศผล การรับ-ส่งพสัดุ การวิเคราะห์ 

วิจยั ท าสถิติ 
3.3.4 การบริหารความเส่ียง การก ากบัตรวจสอบ การจดัการขอ้ร้องเรียน การบริหารจดัการภายในองคก์ร การ

ป้องกนั รับมือ ลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดการกระท าการทุจริต 
3.3.5 ภยัคุกคามทางไซเบอร์ การท าผิดกฎหมายต่าง ๆ การตรวจสอบขอ้มูลการใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน หรือตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบติังาน การด าเนินคดีในชั้นศาล  
3.3.6 การจดัท าเวบ็ไซตข์องศูนยฯ์ การส ารองขอ้มูลในคลาวด ์(Cloud Backup) การส ารองขอ้มูลในเซิฟเวอร์ 
3.3.7 การด าเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ 
3.3.8 การรักษาความสัมพนัธ์กบัผูรั้บประโยชน์และผูร่้วมท างานกบัศูนยฯ์ เช่น การติดต่อประสานงานในการ

สอบถามขอ้มูลต่าง ๆ การจดัการขอ้แนะน าติชม การเสนอสิทธิประโยชน์ รวมถึงการแจง้เตือนต่าง ๆ โดยไม่มีวตัถุประสงค์
ทางการตลาด  



 

หนา้ 21 จาก 29 หนา้ 

 

3.3.9 การเปิดเผยใหแ้ก่ตวัแทน ผูรั้บจา้ง/ผูรั้บจา้งช่วง และผูใ้หบ้ริการส าหรับการด าเนินงานใด ๆ ของศูนยฯ์  
3.3.10 การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการ

ยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
3.4 ความยนิยอม  
เพื่อเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามความจ าเป็น เช่น 

3.4.1 ขอ้มูลสุขภาพ ในกรณีท่ีอาจจ าเป็นตอ้งใชใ้นการท างานของศูนยฯ์ เพื่อประโยชน์ของท่าน  
3.4.2 ข้อมูลชีวภาพ เช่น ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า ข้อมูลจ าลองลายน้ิวมือ ข้อมูลจ าลองม่านตา เพื่อ

วตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบและพิสูจน์ตวัตนของท่าน เพื่อเขา้ประชุม เขา้ร่วมกิจกรรม เขา้/ออกอาคาร เป็นตน้ 
3.4.3 ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ ซ่ึงอาจมีมาตรฐานในการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลท่ีไม่เพียงพอ (เวน้แต่เป็นกรณีท่ี พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนดให้สามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บ
ความยนิยอม) 

3.4.4 กรณีท่านเป็นผูเ้ยาว ์คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ซ่ึงตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบิดา
มารดา ผูป้กครอง ผูอ้นุบาล หรือผูพ้ิทกัษ ์(แลว้แต่กรณี)  

3.4.5 การแจง้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบับริการและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่าน   
3.4.6 การส ารวจความประสงค์ ความพึงพอใจ และขอ้คิดเห็นเก่ียวกับบริการของศูนยฯ์ หรือด้านอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัท่าน เพื่อใชใ้นการน าเสนอบริการของศูนยฯ์ รวมถึงการพฒันาบริการของศูนยฯ์ เพื่อให้เหมาะสมและตรงตาม
ความตอ้งการของผูรั้บประโยชน์  

3.4.7 การเปิดเผยใหแ้ก่พนัธมิตรในการท างานของศูนยฯ์ เพื่อพฒันาบริการและน าเสนอบริการอ่ืนๆ ของศูนยฯ์ 
และพนัธมิตร ท่ีมีร่วมกนัอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะจดัท าขึ้นร่วมกนัในอนาคต รวมถึงแจง้ข่าวสาร หรือ 

3.4.8 การด าเนินการอ่ืนท่ีศูนยฯ์ ตอ้งไดรั้บความยนิยอมของท่าน  
3.5 ฐานทางกฎหมายอ่ืน ๆ  
ศูนยฯ์ อาจเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตฐ้านทางกฎหมายอ่ืน ดงัต่อไปน้ี 

3.5.1 จดัท าเอกสารประวติัศาสตร์ หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือท่ีเก่ียวกบัการศึกษาวิจยั หรือ
สถิติ 

3.5.2 การป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
3.5.3 เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบติัหน้าท่ีในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการใชอ้ านาจ

ของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
 
4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ศูนยฯ์ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงคแ์ละความจ าเป็น และเม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไม่ตอ้งเก็บ
ตามวตัถุประสงค์หรือหมดความจ าเป็นแล้ว ศูนยฯ์ จะจัดการลบ ท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นเป็นขอ้มูลท่ีไม่
สามารถระบุตวัตนได้โดยเร็วท่ีสุด ตามท่ีก าหนดในมาตรการรักษาความปลอดภยัของศูนยฯ์ แต่ทั้งน้ี ศูนยฯ์ อาจจะเก็บ
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 10  ปี นบัแต่วนัท่ีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นส้ินสุดลง 
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อน่ึง กรณีมีเหตุจ าเป็นใด ๆ ส่งผลให้ศูนยฯ์ จ าตอ้งเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อไปจากท่ีได้
กล่าวไวข้า้งตน้ ศูนยฯ์ สงวนสิทธ์ิท่ีจะขยายระยะเวลาออกไปตามความจ าเป็น โดยศูนยฯ์ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 

 
5. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมอาจถูกเปิดเผย 
 

ศูนยฯ์ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคล ดงัต่อไปน้ี 
5.1 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ฝ่ายบญัชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบริหารโครงการ หรือฝ่ายอ่ืนของศูนยฯ์ ซ่ึงมีความ

จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลในการท างาน  
5.2 ผูอ้  านวยการศูนยฯ์ (Centre Director) และผูบ้ริหารของศูนยฯ์ 
5.3 ผูบ้ริจาคเงินของศูนยฯ์  
5.4 ผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ แพทย ์ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ทนายความ เป็นตน้ 
5.5 หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด ได้แก่ กรมสรรพากร กองทุน

ประกนัสังคม ศาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานกองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา กรมบงัคบัคดี สมาคมสโมสรนักลงทุน  
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านกังานอาหารและยา เป็นตน้ หรือ 

5.6 บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ธนาคารผูอ้  านวยสินเช่ือ บริษทัประกนัภยั/ประกนัชีวิต บริษทัติดตามทวงถาม
หน้ี เป็นตน้ 

 
  



 

หนา้ 23 จาก 29 หนา้ 

 

บุคคลธรรมดาอ่ืนท่ีไม่ใช่บุคคลตามข้อ 1. ถึง ข้อ 4. 
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีศู่นย์ฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 
 

ประเภทข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล 

รายละเอียดส่วนบุคคล  
 

1. ช่ือ ช่ือกลาง นามสกุล นามแฝง (หากมี) 
2. เพศ 
3. วนัเดือนปีเกิด 
4. อาย ุ
5. สัญชาติ 

รายละเอียดการติดต่อ  
 

1. ท่ีอยูติ่ดต่อทางไปรษณีย ์
2. ท่ีอยูอิ่เลก็ทรอนิกส์ 
3. หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/มือถือ 
4. บญัชีโซเชียลมีเดีย 

รายละเอียดท่ีใช้ในการระบุตวัตนและการยืนยนั
ตวัตน  
 

1. ภาพถ่ายในบตัรประจ าตวัประชาชน 
2. เลขประจ าตวัประชาชน 
3. ขอ้มูลหนงัสือเดินทาง 
4. ขอ้มูลหนงัสือส าคญั บตัรประจ าตวัคนต่างดา้ว 
5. ลายมือช่ือ 

รายละเอียดการท างาน  
 

1. อาชีพ 
2. ต าแหน่ง 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยั  ภาพถ่ายหรือภาพเคล่ือนไหวผา่นกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด(CCTV) 

ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว  
 

1. ศาสนา 
2. ผลการตรวจ ATK 

ขอ้มูลอ่ืน ๆ  
 

บนัทึกการโตต้อบและการส่ือสารระหว่างท่านกบัศูนยฯ์ ไม่ว่าจะใน
รูปแบบหรือวิธีใด ๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง โทรศพัท์ อีเมล 
ขอ้ความสนทนา และการส่ือสารทางส่ือสังคมออนไลน์  
2. ขอ้มูลท่ีท่านใหไ้วก้บัศูนยฯ์ ไม่วา่ผา่นช่องทางใด ๆ 

 
2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 

ศูนยฯ์ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
2.1 ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น 
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2.1.1 การกรอกลงในแบบฟอร์ม ท าแบบสอบถาม ลงทะเบียนต่าง ๆ หรือขั้นตอนการยื่นขอ้เรียกร้อง หรือค า
ร้องขอใชสิ้ทธิต่าง ๆ 

2.1.2 การติดต่อศูนยฯ์ ผา่นทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศพัท ์อีเมล เป็นตน้ 
2.1.3 ศูนยฯ์ อาจมีการจดัเก็บขอ้มูลโดยอตัโนมติั เช่น เม่ือท่านเขา้ใชง้านเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนัของศูนยฯ์ 

เป็นตน้ 
2.2 ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอ่ืน เช่น 

2.2.1 ผูร่้วมท างานกบัศูนยฯ์ ผูรั้บประโยชน์จากศูนยฯ์ ตวัแทน หรือผูใ้หบ้ริการของศูนยฯ์  
2.2.2 พนัธมิตรในการท างานของศูนยฯ์  
2.2.3 หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอ่ืน ๆ เช่น เว็บไซต์ของศูนย์ฯ ข้อมูลท่ีค้นหาได้ทาง

อินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Facebook เป็นตน้ 
 
3. ศูนย์ฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพ่ือวัตถุประสงค์ใดบ้าง 
 

ศูนยฯ์ จะด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงค์หลายประการโดย
ขึ้นอยูก่บัลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งท่านกบัศูนยฯ์ หรือเพื่อประโยชน์อ่ืนใดตามท่ีระบุในนโยบายฉบบัน้ี ดงัต่อไปน้ี 

3.1 การด าเนินการตามค าขอของท่าน  
ศูนยฯ์ จะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูล ไดแ้ก่  

3.1.1 การด าเนินการตามค าขอระหวา่งท่านกบัศูนยฯ์ เช่น การสมคัรเขา้เป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
จากศูนยฯ์ การสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนยฯ์ เช่น โครงการพฒันาของศูนยฯ์ งานฝึกอบรม สัมมนา กิจกรรมเพื่อ
สังคม เป็นตน้ 

3.2.2 การปฏิบติัตามกระบวนการภายในของศูนยฯ์ การรับหรือส่งขอ้มูลหรือเอกสารติดต่อระหวา่งท่านกบั
ศูนยฯ์  

3.2.3 ประโยชน์ในการบริหารจดัการภายในองคก์รเก่ียวกบักระบวนการจา้งงาน เช่น การส่งขอ้มูลผูส้มคัรหรือ
รายงานการสัมภาษณ์ให้ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและผูมี้อ านาจตดัสินใจคดัเลือก กระบวนการภายในเพื่อจดัท าสัญญาจา้ง รวมถึง
กระบวนการบริหารงานบุคคลอ่ืน ๆ 

3.2 การปฏิบติัตามกฎหมาย  
เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น 

3.2.1 กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายประกนัภยั กฎหมายคุม้ครองแรงงาน กฎหมายประกนัสังคม กฎหมาย
เงินทดแทน กฎหมายแรงงานสัมพนัธ์ กฎหมายกองทุนส ารองเล้ียงชีพ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายล้มละลาย กฎหมาย
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

3.2.2 กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น รวมถึงประกาศและระเบียบท่ีออกตามกฎหมายดงักล่าว 
3.2.3 การตรวจสอบโดยหน่วยงานก ากบัดูแล หรือกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงการรายงานหรือเปิดเผย

ขอ้มูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย 
ผลกระทบท่ีเป็นไปไดจ้ากการไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคล ดงัน้ี 
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(1) ศูนยฯ์ อาจไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายแก่ท่านไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน 
(2) ท่านอาจไดรั้บการปฏิบติัตามกฎหมายจากศูนยฯ์ ล่าชา้ หรือเกิดความไม่สะดวก หรือขอ้ติดขดั เน่ืองจากการ

ไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน อาจส่งผลใหศู้นยฯ์ ตอ้งเพิ่มขั้นตอนการด าเนินการบางอยา่งท่ีจ าเป็น  
(3) ผลกระทบอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีขึ้นในอนาคต นอกจากท่ีก าหนดในขอ้ (1) ถึงขอ้ (2) แลว้แต่กรณี ซ่ึงศูนยฯ์ จะแจง้

ใหท้่านทราบเป็นกรณีไป 
3.3 ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย  
เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของศูนยฯ์ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน โดยไม่เกินขอบเขตท่ีท่านสามารถ

คาดหมายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรือเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ ตามท่ีกฎหมายอนุญาตใหท้ าได ้เช่น 
3.3.1 การยนืยนัตวัตนของท่าน 
3.3.2 การบนัทึกเสียง การบนัทึกภาพน่ิง การบนัทึกภาพเคล่ือนไหว CCTV 
3.3.3 การส ารวจความคิดเห็น การเขา้ร่วมกิจกรรมภายในองคก์ร การประกาศผล การรับ-ส่งพสัดุ การวิเคราะห์ 

วิจยั ท าสถิติ 
3.3.4 การบริหารความเส่ียง การก ากบัตรวจสอบ การจดัการขอ้ร้องเรียน การบริหารจดัการภายในองคก์ร การ

ป้องกนั รับมือ ลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดการกระท าการทุจริต 
3.3.5 ภยัคุกคามทางไซเบอร์ การท าผิดกฎหมายต่าง ๆ การตรวจสอบขอ้มูลการใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน หรือตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบติังาน การด าเนินคดีในชั้นศาล 
3.3.6 การจดัท าเวบ็ไซตข์องศูนยฯ์ การส ารองขอ้มูลในคลาวด ์(Cloud Backup) การส ารองขอ้มูลในเซิฟเวอร์ 

3.3.7 การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการ
ยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

3.4 ความยนิยอม  
เพื่อเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามความจ าเป็น เช่น 

3.4.1 ข้อมูลสุขภาพ เช่น ผลตรวจ ATK หรือในกรณีอ่ืนท่ีอาจจ าเป็นต้องใช้ในการท างานของศูนย์ฯ เพื่อ
ประโยชน์ของท่าน 

3.4.2 ขอ้มูลศาสนา เพื่อพิจารณาจดัเตรียมอาหาร ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นตน้ 
3.4.3 การโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ ซ่ึงอาจมีมาตรฐานในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ท่ีไม่เพียงพอ (เวน้แต่เป็นกรณีท่ี พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนดให้สามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บความ
ยนิยอม) 

3.4.4 กรณีท่านเป็นผูเ้ยาว ์คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ซ่ึงตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบิดา
มารดา ผูป้กครอง ผูอ้นุบาล หรือผูพ้ิทกัษ ์(แลว้แต่กรณี)  

3.4.5 การส ารวจความพึงพอใจของท่าน และเพื่อประเมินและพฒันาการให้บริการ และรายการส่งเสริมการ
บริการต่าง ๆ ของศูนยฯ์  

3.4.6 เชิญชวนท่านเขา้ร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการโดยศูนยฯ์ หรือบุคคลภายนอก รวมทั้ง
ส่ือสารเก่ียวกบักิจกรรมดงักล่าว ซ่ึงจะมีการบนัทึกภาพและเสียงของท่านขณะเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว หรือ 

3.4.7 การด าเนินการอ่ืนท่ีศูนยฯ์ ตอ้งไดรั้บความยนิยอมของท่าน  
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3.5 ฐานทางกฎหมายอ่ืน ๆ  
ศูนยฯ์ อาจเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตฐ้านทางกฎหมายอ่ืน ดงัต่อไปน้ี 

3.5.1 จดัท าเอกสารประวติัศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือท่ีเก่ียวกบัการศึกษาวิจยั หรือ
สถิติ 

3.5.2 ป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
3.5.3 เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบติัหน้าท่ีในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการใชอ้ านาจ

ของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
 
4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ศูนยฯ์  จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงคแ์ละความจ าเป็น และเม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไม่ตอ้ง 
เก็บตามวตัถุประสงคห์รือหมดความจ าเป็นแลว้ ศูนยฯ์ จะจดัการลบ ท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นเป็นขอ้มูลท่ีไม่
สามารถระบุตวัตนได้โดยเร็วท่ีสุด ตามท่ีก าหนดในมาตรการรักษาความปลอดภยัของศูนยฯ์ แต่ทั้งน้ี ศูนยฯ์ อาจจะเก็บ
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นส้ินสุดลง 

อน่ึง กรณีมีเหตุจ าเป็นใด ๆ ส่งผลให้ศูนยฯ์ จ าตอ้งเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อไปจากท่ีได้
กล่าวไวข้า้งตน้ ศูนยฯ์ สงวนสิทธ์ิท่ีจะขยายระยะเวลาออกไปตามความจ าเป็น โดยศูนยฯ์ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 

 
5. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมอาจถูกเปิดเผย 
 

ศูนยฯ์ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคล ดงัต่อไปน้ี 
5.1 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ฝ่ายบญัชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบริหารโครงการ หรือฝ่ายอ่ืนของศูนยฯ์ ซ่ึงมีความ

จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลในการท างาน  
5.2 ผูอ้  านวยการศูนยฯ์ (Centre Director) และผูบ้ริหารของศูนยฯ์ 
5.3 ผูบ้ริจาคเงินของศูนยฯ์  
5.4 ผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ แพทย ์ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ทนายความ เป็นตน้ 
5.5 หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด ได้แก่ กรมสรรพากร กองทุน

ประกนัสังคม ศาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานกองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา กรมบงัคบัคดี สมาคมสโมสรนักลงทุน
และส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านกังานอาหารและยา เป็นตน้ หรือ 

5.6 บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ธนาคารผูอ้  านวยสินเช่ือ บริษทัประกนัภยั/ประกนัชีวิต บริษทัติดตามทวงถาม
หน้ี เป็นตน้ 
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การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

1. ศูนยฯ์ อาจมีการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัผูบ้ริจาคเงินของศูนยฯ์ ในต่างประเทศ ศูนย ์SEAMEO ใน
ต่างประเทศ หรือหน่วยงานอ่ืนในต่างประเทศท่ีเป็นผูบ้ริจาคเงินให้ศูนยฯ์ หรือร่วมด าเนินงานกบัศูนยฯ์ ซ่ึงศูนยฯ์ จะก าหนด
นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลระหว่างกนั โดยนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว 
จะไดรั้บการตรวจสอบและรับรองโดยส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลต่อไป อย่างไรก็ตาม ในระหว่างท่ี
นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลยงัจดัท าไม่แลว้เสร็จ หากศูนยฯ์ จะขอโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ศูนยฯ์ จะขอความ
ยนิยอมจากท่านต่อไป 

2. ศูนยฯ์ อาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัผูใ้ห้บริการคราวน์ บริษทัเซิฟเวอร์ หรือบริษทัใดบริษทัหน่ึง ซ่ึง
เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ โดยศูนย์ฯ จะจัดให้มีมาตรฐานการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ ทั้ งน้ี เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์การให้ความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลจะก าหนดต่อไป อย่างไรก็
ตาม หากศูนยฯ์ พิจารณาแลว้เห็นวา่ มาตรการการคุม้ครองครองขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวไม่เพียงพอ ศูนยฯ์ จะด าเนินการขอ
ความยนิยอมจากท่านก่อน 

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ภายใตร้ะยะเวลาการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี ท่านมีสิทธิในการด าเนินการ 
ดงัต่อไปน้ี  

1. สิทธิในการถอนความยนิยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล เฉพาะในกรณีท่ีศูนยฯ์ ไดข้อ
ความยนิยอมจากท่าน 

2. สิทธิในการขอดูขอ้มูลส่วนบุคคล และขอส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคล หรือเปิดเผยถึงการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคล
ดงักล่าวท่ีตนไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม 

3. สิทธิในการขอรับขอ้มูลส่วนบุคคล ขอให้ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับริษทัอ่ืน  หรือขอรับขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีศูนยฯ์ ส่งหรือโอน 

4. สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีศูนยฯ์ ไดเ้ก็บรวบรวมโดยไม่ไดข้อความ
ยนิยอมจากท่านตามท่ีกฎหมายก าหนด 

5. สิทธิในการขอให้ศูนยฯ์ ท าการลบ หรือท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคล
ท่ีเป็นท่านได ้เฉพาะในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็น หรือท่านถอนความยนิยอม หรือท่านใชสิ้ทธิคดัคา้นตามขอ้ 
4 

6. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบให้
ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด หรือหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษา หรืออยู่ระหว่างการ
พิสูจน์ตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือ 

7. สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด  
 



 

หนา้ 28 จาก 29 หนา้ 

 

ทั้งน้ี รายละเอียดการใชสิ้ทธิของท่านในแต่ละประเภทนั้น จะอยู่ในแบบฟอร์มค าร้องท่ีศูนยฯ์ ไดจ้ดัท าขึ้นและเก็บ
ไวท่ี้ฝ่าย Administration โดย Administration Manager ของศูนยฯ์ 

ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใด ๆ ในการด าเนินตามสิทธิขา้งตน้ โดยศูนยฯ์ จะพิจารณา และแจง้ผลการพิจารณา
ตามค าร้องของท่านภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีศูนยฯ์ ไดรั้บค าร้องขอดงักล่าว  
 

มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ศูนยฯ์ ไดจ้ดัให้มีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงครอบคลุมถึงมาตรการป้องกนัดา้น
การบริหารจดัการ มาตรการป้องกนัดา้นเทคนิค และมาตรการป้องกนัทางกายภาพในเร่ืองการเขา้ถึงหรือการใช้งานขอ้มูล
ส่วนบุคคล ณ วนัท่ีบงัคบัใช้นโยบายฉบบัน้ี ศูนยฯ์ ไดจ้ดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ในรูปแบบเอกสารไวใ้นตูเ้ก็บเอกสาร
และล็อกกุญแจ ส าหรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ศูนยฯ์ ไดจ้ ากดัสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลโดย
ก าหนดพาสเวิร์ดใหบุ้คคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากศูนยฯ์ เท่านั้น จึงจะมีสิทธิท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวได ้นอกจากน้ี 
ศูนยฯ์ มีทีมงาน ซ่ึงประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญดา้นความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล ท าหน้าท่ีตรวจสอบและอัปเดตการ
ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยูใ่นความครอบครองของศูนยฯ์ เป็นประจ า และมีหนา้ท่ีเฝ้าติดตามระบบของศูนยฯ์ เพื่อตรวจหา
การบุกรุกท่ีอาจเกิดขึ้น และแจง้การละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล 

ศูนยฯ์ ไดจ้ดัให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล หรือการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ท าบนัทึกขอ้ตกลง หรือท า
สัญญากบัศูนยฯ์ เพื่อป้องกนัมิให้ผูน้ั้นเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจ หรือโดยมิชอบอีก
ดว้ย  

ทั้งน้ี ศูนยฯ์ จะจดัท าหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็น
การเฉพาะ 
 

การเปลีย่นแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ศูนยฯ์ จะท าการพิจารณาทบทวนนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นระยะ เพื่อให้สอดคลอ้งกับแนวปฏิบติั 
กฎหมาย และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ศูนยฯ์ จะแจง้ใหท้่านทราบ
ดว้ยการส่งทาง email หรือประกาศทางช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ ของศูนยฯ์ เช่น เวบ็ไซต ์หรือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เป็นตน้ 
โดยเร็วท่ีสุด   
 

ช่องทางการติดต่อ 

ศูนยภ์ูมิภาควา่ดว้ยสะเตม็ศึกษาขององคก์ารรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ท่ีอยู:่ เลขท่ี 928 ถนนสุขมุวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
Email: secretariat@seameo-stemed.org, HR@seameo-stemed.org 
 

 

mailto:secretariat@seameo-stemed.org


 

หนา้ 29 จาก 29 หนา้ 

 

ทั้งน้ี ให้นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี มีผลตั้งแต่วนัท่ี 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป 
 
         ประกาศ ณ วนัท่ี 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 

 ในนาม ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

 
 


